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انطالقًا من سعيها الى جمع الخبرات الطبية بين الغرب والشرق،  افتتحت منظمة G-MEA المتخصصة في 
انشاء مراكز طبية تثقيفية بهدف اجراء ورش عمل لتدريب األطباء على كل ما هو جديد في عالم الطب 
في منطقة الشرق األوسط، مركزًا خاصًا لها في منطقة جبيل في لبنان بالتعاون مع جامعة الروح القدس- 
الكسليك. المدير االداري في G-MEA    السيد خليل ريتر أكد في حديٍث خاص الى مجلة المستشفى العربي 
ان الهدف وراء انشاء هذا المركز تثقيفي بالدرجة األولى، وقد ُوجد لصقل معرفة األطباء حول أحدث التقنيات 
الطبية الحديثة عبر تدريبهم على اجراء عمليات جراحية على الحيوان لكي يتقنوا فيما بعد استخدامها 

على االنسان أثناء معالجته.

كافة  على  لالطالع   www.g-mea.com بالمنظمة:  الخاص  الموقع  بزيارة  األطباء  جميع  نصح  خليل،  السيد 
التفاصيل الخاصة بها وبورش العمل التي تنظمها في مركزها الجديد في لبنان وفي المراكز األخرى التي 

تتعامل معها حول العالم.

السيد خليل ريتر
G-MEA المدير االداري في

منظمة G-MEA بالتعاون مع جامعة الروح القدس - الكسليك 
تفتتح مركزًا خاصًا في لبنان لتدريب األطباءمن لبنان، الشرق األوسط

وأفريقيا  على أحدث التقنيات في مجال الجهاز الهضمي

افتتحتم مؤخرًا مركزًا خاصًا بتدريب األطباء على استعمال 
أحدث المعدات الطبية الحديثة، وذلك في منطقة جبيل 
فما هو  5 ورش عمل.  اآلن  أجريتم حتى  وقد  لبنان،  في 

الهدف من وراء ذلك؟
على  األطباء  تدريب  هو  الخطوة  بهذه  قيامنا  وراء  من  الهدف  اّن 
التقنيات الطبية الحديثة الخاصة بالجهاز الهضمي عبر فسح المجال 
لهم باستعمال أحدث المعدات الطبية على الحيوانات لكي يتقنوا فيما 
بعد استخدامها على االنسان أثناء معالجته. وتتيح ورش العمل التي 
ننظمها في هذا المركز الفرصة الى كل األطباء المشاركين لتبادل 
المختصين  األطباء  من  مجموعة  وان  السيما  بينهم  فيما  الخبرات 
األلمان، العرب والعالميين يتواجدون في المركز خالل ورش العمل 
هذه لتعليم األطباء المشتركين في الورشة أحدث التقنيات الحديثة 
نسعى  اننا  الى  االطار  هذا  في  أشير  أن  وأود  استخدامها.  وكيفية 
األطباء  تثقيف  الى  المركز  لهذا  افتتاحنا  وراء  من  األولى  بالدرجة 

وتدريبهم حول كل ما هو جديد في عالم الطب.

العمل، كيف كان صداها  اآلن 5 ورش  أجريتم حتى  لقد 
حتى اآلن؟

الذين شاركوا في ورش العمل هذه  جيد جدًا ولقد استفاد األطباء 
الهضمي  الجهاز  كثيرًا حيث تعلموا تقنيات طبية جديدة في مجال 
ساعدتهم في تطوير مهاراتهم العملية. وفي هذا االطار أود ان اوجه 
جزيل الشكر الى جامعة الروح القدس في الكسليك وتحديدًا عميد 
كلية الطب البروفيسور جان كلود لحود الذي قدم لنا الدعم بشكٍل 
بها، وقدما  التي نقوم  بالخطوة  العميق  ايمانهما  انطالقًا من  قوي 
لنا المركز الذي نجري فيه ورش العمل والقائم في منطقة جبيل 

األثرية في لبنان.

 G-MEA. يعتبر المركز جزء من منظمة صحية عالمية هي
ما هي التفاصيل التي لديكم  حول هذه المنظمة ؟

الخاصة  العمل  ورش  تنظيم  في  متخصصة   G-MEA منظمة  إّن 
فتح هذا  قررت  وقد  الحديثة  الطبية  المعدات  على  األطباء  بتدريب 
مع  الشركة  تتواصل  اطار تخصصها.  مع  تماشيًا  لبنان  في  المركز 
مجموعة واسعة من المراكز المماثلة األخرى حيث عقدنا في الـ 5،6،7 
من يوليو ورشة عمل في مركز مشابه لمركزنا في القاهرة.  تعتبر 
G-MEA منظمة ال تبتغي الربح بل تسعى فقط من خالل الرسوم 
التي تتقاضاها من ورش العمل التي تنظمها في المراكز التابعة لها 
او التي تتواصل معها ان تغطي تكاليف المصاريف التي تتكبدها فقط 
الفرصة  الوقت عينه باعطاء  ال غير، وتكون بذلك قد ساهمت في 
لألطباء المشاركين في هذه الورش لالطالع على كل ما هو جديد 

في عالم الطب والتدريب على أحدث المعدات الطبية.

ERBE المانيا وعملت في شركة لقد عشت أكثر من 27 عامًا في 
بناء عالقات وطيدة مع أعوام ونجحت في  أكثر من 10  المانيا  في 
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مجموعة كبيرة من األطباء األلمان واألوروبيين، فقررت ان أؤسس 
الخبرة  لتبادل  العرب  األطباء  وبين  بينهم  تواصل  شبكة  من  نوعًا 

والمعلومات فيما بينهم عبر تأسيس هذه المنظمة.

تضم   G-MEA نخبة من 10 أطباء اوروبيين يضعون برامج التدريب 
في ورش العمل ويقرروا ما هي المعلومات التي يجب ان يتم تبادلها 

اثناء انعقاد هذه الورش التدريبة.

G-MEA جهود   السياق  هذا  في  وشركاؤها   ERBE شركة  تدعم 
التي  اوتلك  لها  التابعة   للمراكز  الالزمة  الطبية  المعدات  ويؤمنون 

تتعامل معها الستعمالها اثناء ورش العمل التي تنظمها.

وفي هذا االطار اود ان اتوجه بالشكر الى كليات الطب اللبنانية التي 
دعمتنا في ذلك، وأشكر كاًل من: الدكتور ايلي مخول , الدكتور اسعد 
زاهر  الدكتور  عازار،  رياض  الدكتور  خليل،  علي  الدكتور  سويد, 
حوماني، الدكتور شربل يزبك والبروفسور ريمون صايغ لمساهمتهم 

في انجاح ورش العمل التي نقوم بها.

ما هي التكاليف المترتبة عن المشاركة في ورش العمل 
التي تنظم في المركز؟

500$ تقريبًا في حين تبلغ تكاليف ورش العمل المماثلة التي تعقد 
في الدول األوروبية ما يوازي 1200 يورو. وال بد من االشارة الى اّن 
األطباء األجانب الذين يشاركون في ورش العمل التي ننظمها في 
المركز لنقل خبراتهم الى األطباء العرب، يؤكدون لنا ان المستوى 
األطباء  نوعية  المعلومات،  حيث  من  إّن  الورش  هذه  في  المتوفر 
ونوعية المعدات المستخدمة تضاهي تلك المتوفرة في ورش العمل 

المماثلة التي تعقد في الدول األوروبية. 

ما هي الخطوات التي يجب اعتمادها للمشاركة في ورش 
العمل التي تنظمونها؟

التي  العمل  بورش  المشاركة  في  يرغبون  الذين  األطباء  كل  على 

بالمنظمة وهو:  الخاص  االلكتروني  الموقع  الى  يدخلوا  ان  ننظمها 
www.g-mea.com ويسجلوا انفسهم ، ويحصلوا على جدول برنامج 

ورش العمل وعلى كل التفاصيل الخاصة بها.

انا اشجعع جميع األطباء على الدخول الى هذا الموقع االلكتروني ألنه 
يحتوي ايضًا على مجموعة من أفالم الفيديو التثقيفية في المجال 
الموقع ويصبح  الى  الـ 200. كل من ينتسب  الطبي  ويبلغ عددها 
في  االشتراك  تكاليف  على  حسم  على  يحصل  أعضائه  من  واحدًا 
ورش العمل، كما يستفيد من شبكة التواصل الهائلة التي تمتلكها 

G-MEA والتي يبلغ عددها تقريبًا 5,700 طبيب.

المركز  في  العمل  ورش  من  المزيد  تنظيم  تنوون  هل 
خالل هذا العام؟

ورش  عدد  ليصبح  اضافيتين  عمل  ورشتي  عقد  الى  نسعى  نعم 
العمل التي ننظمها خالل عام واحد: 7 الى ذلك، نتطلع الى البدء في 
الدخول الى مجال الجراحات العامة بعد ان ركزنا في اآلونة األخيرة 

على مجال الجهاز الهضمي فقط.

ERBE BiCision®

THERMOFUSION AND DISSECTION
WITH THE π BENEFIT

Advantages
   Larger thermofusion zone
   Precise dissection exactly in the center
   Homogeneous, smooth cut
   Rapid cooling of the jaws  
   Optimal preparation characteristics

π benefit
The bowl-shaped jaw 
creates a wider fusion 
zone than any other 
instrument with a 5 mm 
shaft. This makes for 
additional safety. Conventional fusion zone

BiCision fusion zone with the π benefit

ERBE Elektromedizin GmbH | Tuebingen | Germany | Phone +49 7071 755-0 | www.erbe-med.com

Further information on medical procedures 
can be found on our web site.
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